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50 jaar Plattelandsvrouwen afdeling Garmerwolde

In gesprek met Vrouwen van
het Platteland

aldus het Hoofdbestuur.

Verder heeft de veren iging
tot doel : do or vorming en
ontwikkeling van vrouwen
hun bese f van verantwoor
delijkheid voor - en deel 
name aan - de samenleving
te bevorde ren, in het b ijzon
der in plattela ndsgebieden.
De vereni ging staat open
voo r alle gezindten en o nt
hou dt zich van elk e pa rtij
po lit iek .

Al s ext ra avond wordt er al
tijd een discussie- avond ge 
houden , Er zijn dan zo 'n
tw in t ig leden aanwezig .
'Van waar dit gering e aan
tal?' Mevr. Star: 'Er zijn to ch
alt ijd men sen , di e het grie
zelig vinden hun mening te
zeggen, sommige n de nken
dat ze uitg ehoord worden,
ande ren zijn wee r bang iet s
te zeggen . Maar loch zetten
we deze avond elk jaa r weer
op het programma, om
meer me nsen mondig te
maken en vro uwen de ge
legenh eid te geven iets op
hun eige n manier naar
voren te (d urve n) brengen,
maar ook kr it iek te leren
aanvaarden, Het th em a
waar we nu mee bezig zi jn:
'Kies ik , kies jij, kiezen wij
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Bes tuur Plattelandsvrouwen
V.l.n .r. mevr. Woldendorp, mevr. Janssen, mevr. Hazeva ld ,
me vr. Star, mevr. Grasman

He t prog ramma van de
Plat tel andsvrouwen

Het program ma dat de
leden zoa l aangeboden
wordt van september tl m
mei wordt so ms do or het
bestuur same ngesteld en
so ms met behulp van leden ,
'We hebb en al eens een en
quéte onder de leden ge
houden ', aldus mevr. G ras
man , 'welke pr ioriteit en de
vro uwen hadden '.
Hier werd dan reken in g mee
ge houden voor het samen
ste lle n van het programma.
Wel houdt men zich bij het
samenste lle n aan de schij f
van dr ie: recr eat ie - educatie ·
eman c ipere nde vorm ing ,
'Het beleid is er o pgericht,
de kwa l ite it van het aanbod
te handhaven , te verb eteren
en te zorgen voo r vern ieu
wing en uit breiding . Dit op
dat de Bond aktueel bl ijft
en met de ti jd meegaa t. Het
ni euw e zit hem voorn am e
li jk in de emanciperende
vorming . Er werd alt ijd al
aan vorming gewerk t, maar
de methode van nu, het er
var ings leren, is vrij nieuw
en daar zal in de eerst
kom ende jaren extra aan
dacht aan besteed worden',

In Garmer wol de zijn er on
ge veer tach t ig lede n. Het
o udste lid is 84 jaar en be
zoek t nog altij d de vergade
ringen . Van genoemdetach
tig zijn er 21 ag rarische le
den , en 20 leden die buiten
Garmerwolde wo nen :
Hoogezand , Del fzijl , Lewen
borg , Lopp ersu rn, Th esinge.
Ruischerbrug . Lageland ,
Oosterhoogebrug , Noord
di jk en Overschi ld .
De maandelij kse vergad e
ringen wo rde n dru k be
zocht. Gar merwo lde heeft
een ho og opko mst
perce ntag e.
Naast de preside nte mevr.
Hazeveld zitten verder in
het bestuur: mevr. Jansen
(vice-p residente). mevr. Star
(secreta resse) . mevr. Wo l
den dorp (penning meeste
resse), mevr. Gr asman (al
ge meen adjunct) .
'Zij n er nog altij d mensen
vo or een bestuu rsfunctie te
vin den?' Mevr. Star: 'Het is
altij d nog ge lukt. Het is be
ter de men sen persoonl ijk
te benaderen, dan ze in een
vergade ring voo r een vol
donge n feit te stellen . Wij
kunnen alt ijd weer mensen
vinden om een bestuurs
fu ncti e te vervulle n' .
'Vroeger' , aldus mevr.
Jansen , 'kon je gekozen
worden in het bestu ur zo n
der op de verga dering aan
wez ig te zijn . De vo lgende
dag werd je opgebeld en
werd je medegedee ld dat je
in het bestu ur zat' .
Voor mevr. Hazeveld en
mevr. Jansen is het al de
tweede keer dat ze een be
stu ursfu nct ie aanvaardden.
Naast de maandelij kse ver
gad eringen kom t het be
stuur ook één keer per
maand bijeen om allerlei
zaken te regelen,

Garmerwolde was er dus
vroeg b ij . Eerst was het zo .
dat eige nli jk alleen bo er in 
nen en welge ste lde
vrouwen uit de midden
stand lid werden. 'Tegen
woo rdig l igt di t toch wel
een beetje anders', aldus
mev r. Hazeveld, presidente
van de Plattelandsvrouwen.
'Vroeger gi ng je niet zo
maar naar de Plattelands
vro uwen , nu gaat iedereen,
di e wil erheen, er is geen
drempel vrees meer en het
karakter van de verenig ing
is toch we l wat veranderd'.

(uit de notulen van november
1933)
Op verzoek van enige dames
werd in november 1933
mevr. Wiersema-Risselada
van Leeuwarden door mevr.
Niermei jer uitgenodigd, te
komen spreken namens de
Bond van PIallelands
vrouwen, tene inde hier een
afdeling op te richten.
Aan deze uitnodiging werd
gehoor gegeven en op
maandag 13 november trad
genoemde dame in de Con
sistoriekamer van Garmer
wolde op voor een welis
waar nie t zeer talrijk publiek.
Na het doel en streven van
de Bond van Plallelands
vrouwen te hebben uiteen
geze t, gaven zich tien leden
op als lid, zodat in Garmer
wol de een afdeling kon
worden opgericht.

Een voorlopig bestuur werd
gevormd bestaande uit de
dames Stollenga-Nienhuis,
Hekman-Grave en Groene
veld-Heeres. Nadat de
eerste bijeenkomst was
vastgesteld op dinsdag 21
november werd deze bijeen
komst met een woord van
hartelijke dank aan de ge
achte spreekster door mevr.
NIermeyer gesloten.



Hieronder volgt een sch ema hoe de versch ill ende
co mmissies en afdelingen vertege nwoordigd zijn in de Bo nd .

voor verantwoordelijkheid '
en ' Ik en jij, hoe leven wij'.

Ook is er jaar lijks een uit
wisseling met o.a. Ten
Boer, Harkstede. Thesinge,
Ten Post en hebben de
vro uwe n jaarlijkse bi jeen
eenkomst met hun 'vriendjes'
de land bouwveren ig ing. De
nadruk ligt dan op gezellig
heid , maar meestal wordt er
ook een spreker voor die
avond uitgenodigd .
Op de vraag of de groepen
dan ook een beetje ge
mengd bij elkaar zitten ont
staat er enige\ hilariteit. 'Nee
hoor, de schapen zijn .van
de bokken gescheiden'. Dat
is niet alleen bij de la nd
bouwvereniging zo, maa r
ook bij uitwisseling met an
dere groepen blijft men als
groep bij elkaar zitten .
Mevr . Hazeveld en ook de
anderen betreuren dit, wel
vinden ze het erg moeilijk
hier een op lossing voor te
vinden. Mevr . Star merkt op:
'Dat je langer en geze lliger
met één van je eigen groep
praat dan met een vreemde.
Je hebt dan elkaar niet zo 
veel te vertellen'.
Mevr. Grasman (reiscom.)
vertelt , da t ze bij een bus
reis verplicht werd om de
twee uur een plaats naar
vo ren op te schu iven . Ze
heeft d it alles als zeer posi
tief erva ren, daar je op deze
manier toch heel snel de
groep leerde kennen .
Misschien zien we op een
vo lge nde vergadering , de
Platt elandsvrouwen om het
half uur een plaats opschui
ven en zo toch nog tussen
hun mannelijke co llega's
terecht komen .

De verschillende commissies

Verder hebben de Platt e
landsvrouwen in haar vere
niging enke le co mmissies.
Eén ervan is de reiscorn mis
sie , die een aanta l excu rsies
houdt en fietstochten orga
niseert. Er bev indt zich on
de r de da mes een uit-

steken d verslaggeefster , d ie
gewap end met notitiebl o k
en pen de hele reis aan
tekeni ngen maakt om op
een ko me nde vergadering
haar verh aal voor te lezen .

De zieke nco mm. vertroetelt
de zieken en gaa t op kraam
visi te. Oo k zitte n er lede n in
de ag rar ische comm , de
cul turele com m. en een
co mm . voor vrouwen
vormi ng.

De handwe rkcomm . is erg
akt ief, negen vrouw en
ko men één keer in de veer
t ien dagen bij elkaar o m
met naald en draad bezig te
zijn . Mevr. Kampen , de
'voorwerkster', volgt cu r
sussen , om de groep weer
een nieuw e techniek bij te
brengen. Er wordt één keer
per jaa r een tentoo nstelli ng
gehouden , waa r de werk
stukken ui tges ta ld l ig gen . In
Groningen is dit in de Mar
ti nikerk . Er worden prijzen
toegekend en de eer ste en
tweed e prijs gaa n da n weer
naar de landelijke tent oon
ste lli ng.
'Is het nog wel zinvo l om
prijzen toe te kennen?',
Mevr. Hazevel d: 'Een he le
boel mensen vin de n het ook
niet meer leuk, dat ze voo r
een pr ijs moeten werken.
So ms wordt een we rks tuk
o p kleur afgekeurd, en ik
vin d dat toch een erg per
soonlijke zaak. Ik de nk ook,
dat het ju reren er nog wel 
eens afgaat. Want het is
maa r een persoonlijke in
druk, die je van een werk
stuk heb t. De meeste vro u
we n will en met plezier met
een werkstuk bezig zijn en
met het onde r de knie krij
ge n van bepaald e
tec hn ieke n' .
50-Jarig bestaan

Nu zijn we aangekomen bi j
het SO-jar ig bestaa n van de
afdeli ng Garmerw olde van
de Neder landse Bon d van
Platteland svrouwen .
'De voorbereidingswerk-

zaamh eden zijn gestart op
29 juni 1982', zegt mevr.
Jansen . Er werd een jubi 
leumcomm. samengesteld
die het program ma verder
uit gi ng werken . Vast stond
al wel , dat men een revue
wi lde op voe ren.
Mevr. Jansen (ju bile um
co mm.) merkte op, dat
mevr. Haveng a-J ager hier
eno rm veel werk voor heeft
verzet . Ze heeft de hele re
vue geschreve n en het
wordt ook door haar gere
gisee rd . Een voordeel is
oo k nog, dat er veel
vro uwen aan een revue mee
kunnen doen . De Platte
landsvrouwen zij n nog niet
zo geë ma nci pee rd dat ze
het zon der de mann en
kunnen doen. Carel Haze
veld zo rg t voor het decor
zoa ls hij dat bij veel vereni 
g ingen doet, den k maar aan

ton eel en harmonie. Dick
Groenh agen zorgt voor de
muz iek.
Verder verzorgt de jubileum 
co mm. de hele avond zelf.
Vrouwen ba kken, verzo rgen
de broodmaal tijden, regelen
het borreluurtje, en er zijn
er die deel ui t maken van
het on tvangst- commité.
'Prakt isch alle leden' , aldus
mevr. Jansen, 'zette n zich in
voor het jubi leu m'.
Er is d rie jaar lang gespaard
voor deze dag, subsidie is
er niet, alle s wordt uit eigen
midd elen beko sti gd . Dit
alles bewijs t maar eens 'te
mee r hoe goed een veren i
gin g in deze t ijd nog kan
draaien .
Voor een uit voerig verslag
over deze feestavond zie
elders in de G. & T. Express.

Ans Vos
Elisabeth Schuli ng

Peta Jurjens

Garmerwolde,

tel . 050-416202
e~inll8« .
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bew aren van het evenwicht
is een kwestie van wennen
en bes list niet moeilijker
onder de knie te krijgen dan
bij een gewone fiets .
De fiets is door het T.N.O.
en de A.N.W.B . goedge
keurd .
Mocht u nog meer willen
weten of eens een proefritje
willen maken: Dick Sybenga
woo nt in Thesinge aan de
Molenweg nr . 42.

Wob by Hardeman
en Truus Top.

S t oom fluitjes
Te huur: Komplete Sint &
Piet-pakken, met schmink en
al , f 75,- per keer. Eigendom
van Stichting Peuterspeel
zalen Ten Boer. Te bevragen
bij Maria Haverkort , Fazant
hof 29, Ten Boer,
tel. 05902-1504.
Te Ko op
2-pers. ledikant met bodem
en bed 120x190 cm .
2 stuks Luxaflex ieder lang
260 cm .

. 2 stu ks bergmeubel
Tafels met 2 stoelen en
1 spiegel uit Oma 's ti jd
C.R. Klei, Oude Rijksweg 33
Garmerwolde, tel. 416242 .

Te koop:
Kleinbeeld-reflexcamera
YASH ICA TL-SUPER.
Verwisse lba re lens (Praktica
draad) . Met lere n paraattas,
balgapparatuur voor heel
dichtbij, afs tandsontspanner
(± 8 meter) en combitas.
Alles in zeer goede staat.
In één koop f 200,-.
J . Noordhof, Garme'rwo lde ,
tel. 050-4 14472.
Te ko op :
Gebruikte meisjesf iets (leeft.
8-12 j.)
H. Noordhof, Garmerwolde,
tel. 050-414472 .
Te koop:
Paar gebruikte noren (laag)
voor kinderen . Maat 36.
H. Noordhof, Garmerwolde,
tel. 050-4 14472.

Een geschikte f iets voor
lan gere afstanden in vlakke
gebieden voor jong en oud ;
vooral voor de laatste groep
is de zit in een natuurli jk er
houding van belang . Het

rijd t per week ± 100 km .
met een snelheid van 25-30
km. per uur. Ook over de
geschi eden is van de fiets
weet Dick ons één en and er
te verte lle n.
Omstreeks 1760 bereed
men de loopf iets. De ketting
was toen nog niet uitge
vonden.
In 1866 kwam de fi ets met
pedal en op de vooras ; een
groot wiel voo r en een
kleintj e achter. Hoe lang er
de benen , hoe g rote r het
wi el.
In 1879 werd de kettin g uit
gevonden en kregen de
wiel en dezelfd e grootte.
Sindsdien leidd en tech
nisch e probeersels niet to t
grote verb eter ingen.
In 1914 is gep rob eerd een
li gfi ets te ontwerpen maar
er bleven probl emen met
het vinden van het zwaarte
pun t zod at de ber ijd er te
gauw uit balans geraakte .

Voor - en nadelen van de
ligfiets

Nu in 1983 is di t ge lukt en
kan de fiets enthousiast zich
verh eugen in een hele rij
voord elen van di t mod el.

Ligfietser Dick Sybenga aan het woord

Sind s 28 ju li rijdt er regel
at ig een zeer bijzond er ver
voe rmiddel door onze dor
pen en wij waren benieuwd
naar de ervaringen van de
berijder. Dick Sybenga is de
eerste bezitter in Groningen
van deze zgn. ' ligf iets'. Hij
wist ons heel wat te vert el
len over het fietsen omdat
hij naar de lagere school al
10 km . per dag fie tst e en
vanaf de 4e klas zelfs 20 km.
De familie Sybenga woonde
dest ijds op Blokum (gem.
Slochteren ) en de kinderen
gin gen naar de lagere
sch oo l in Ten Boer .
Halverwege Dick's lagere
schoo lt ijd werd de bru g
over het Eemskanaal ver
wijde rd en werd de fietsaf
stand verdubbeld .
Naar de midde lbare school
in Gr onin gen werd er dage
l ijk s 30 km . gefietst en mo
men teel werkt Dick in
Assen en deze afstand fietst
hij zo mers regelmatig op
zijn racef iets maar ook op
de ligf iets.
Sinds half juni is dit model
op de markt, ontworpen
do or Aard Roelandt en er
zijn inmiddels 400 van ver
ko cht. Dick heeft nr . 103 en

'Deze fiets zit als een ligstoel' ' k
Dic zette ze voor o ns op

'een rijtje in vergeli jking met
de tourf iets:
- comfo rtabele zit ; rechtop
met steun in de rug
- mind er windvang door
betere stroomlijn
- beter zicht omdat je recht
op zit
- gebru ik van de ste rkere
bovenbeenspieren i.p.v. de
kuitspi eren en steun in de
rug waardoor je meer
kracht kunt zetten
- de handen zijn langs het
lichaam in rusttoestand en
mede hi erdoor minder gauw
koude hand en .
- bij dikke mensen zit de
buik niet in de weg.
De veiligheid is groter dan
bij de tourfi ets omdat:
- de trappers hog er zitten
zod at je in de bocht kunt
doortrappen
- het zwaarte punt lager ligt
en je minder sne l uit de
bocht vliegt
- b ij hard remmen sla je niet
over de kop
- als je to ch komt te vallen
is de op vang gemakkelij ker
doordat de hand en al opzij
en dicht bij de grond zijn .
De eerlijkheid gebi edt ook
nog een paar nadelen te
vermelden:
- bij regen wordt je natter
- door de zit achterop is de
fi ets minder handig in het
stadsve rkeer
- langzamere start ; je kunt
niet al lopende op de fiets
spri ngen
- weinig bagagevervoer
mogel ijk
- heuv el op fietsen is zwaar
der; je kun t niet even op de
trappers gaan staan om het
zwaartep un t naar voren te
verplaatsen.

Kortom .....

Motor of
bromfiets

MOTORENHANDEL

Joop
Moordhol

BO ~ <lg -hd

Levering van alle soorten
rijwielen, motoren,

bromfietsen
Z UNDAP P - KRE1D lE R . GA REl U

·VESPA TO MOS · YAMA HA
·FAN TIC

l e ts te viere n?

Dan voor een lekk er stukje teert ot gebak naar

Bokkerü Stol'

ELEKTRO
STEREO
HI-FI
TELEVISIE

• Alle kfl>uren en modelk n IJlt ~oorrood

Ie..erooor. Vde eeressece s e-n on'*:tdekn

• PmT"/a servlct en reparatie

RIJKSWEG IS
GARMERWOLDE

TELEFOON 05902-1624
Weri<~_ts 's mund~r de gehe le

da l geslote n

Oosterhamrlklaan 117
9715 PB Groningen

Telefoon 050-772552

Nw. Bolerlngeslraat 102
9712 PS Groningen
Telefoon 050-137295

E. H avenga
Oude Rijksw eg 9
Garmerwolde
050-416425



Kerkdiensten
4 dec. Thesln ge 10,00 uur
Ds. C. de Vnes-Batenburq .
avon dmaal
11 d ec . Glrmerwolde 10 .00
uur Ds. C. de Vr ies-B alen
burg , doop
18 dec . Th eslnge 10.00 uur
Ds. E.J. Hefti ng. Ten Bo er.
24 dec . Theslnge 20.30 uur
Ker stna chldienst m.m.v .
Junene
24 dec . Garmerw old e 22.00
uur Kerstnacht dienst m.m.v.
leden van de Harmonie.
25 dec. Theslnge 10 .00 uur
Ds. C. de Vries-Ba ten burg .
25 dec . Gl rmerwo lde 16 .00
uu r Ki nderkerstfeest.
31 dec . Glrmerwold e 19.00
uur Ds. C. de Vr ies
Batenbu rg.
1 jan . Thesinge 10.00 uur
Ds. C. de Vne s-B ate nburg .

De levensduur

Uit ri ngg egevens heeft men
vastgesteld , dat de rood
borst wel 12 jaar kan wor
den . Dit komt niet vaak
voo r. Omdat hij zij n voedsel
op de grond zoek t en zich
mak en dichtbij de hui zen
ophoudt, valt hij nogal eens
ten prooi aan katt en . Meer
dere keren heb ik restanten
van een roodbo rst bij de
achterdeur zien liggen . Die
ver rekte katten, zul t u
zegg en , maar dat haalt het
niet b ij de jac ht, die men
met name in Italië maakt op
onder meer het roodborst je.
Daar worden ze geg eten of
moeten als kooi vogel verde r
het leven door.
Oo k wi nters kunnen hard
aank omen voor het roo d
bor stenb estand. Wanneer
ze stre ng en langd urig zijn
gaat "l's deel eraan . U kunt
ze da n helpen met un iver
seel voe r, want bu iten ge
dr oogde insekten en vet
reser ves ku nnen ze niet.

doe l: hij lokt er een vrouwtje
mee en maakt aan ande re
roodborstmannetjes duide
l ijk dat ze in zijn terr ein (3
tot 6 du izend m2 voor de
rood bo rst) n iet gewenst
zijn . Dit gaat vaak gepaa rd
met fell e gevech ten. In de
meeste gevallen verliest de
indringer deze str ijd.
Een tij dje terug was ik du s
getu ige van zo'n terrein at
baken ing. Tussen elk van
de vog elt jes zat ci rca 100 m.
schat ik. Hun rode borst
veren dienen dan om de
teg enstanders te imponeren .

Verbazingwekkend verd er is
hoe mak het roodborstje is.
Op minder dan 2 m sloeg
hij mijn gezwoeg gade. zo
nu en da n dook hij in de
o mgespitte grond , waar uit
hij all erlei insekt jes pikte. In
de wint er kun je het rood
borst je ook trou w op de
voedertafe l verwach ten , een
all eseter maar zijn voorkeur
gaat uit naar insekte n. Het
is een vogelt je waara an je
geh echt raakt, o mdat het
's win ters vaak dezelfde is,
di e je in je tui n ziet. Tus sen
de vele kool - en pimpel
meze n, de merel s en de
hu is- en ringmussen valt h ij
op met zijn oranje- rod e
bo rst en de donkerbruine
kraaloogjes. Uit onderzoek
is geb leken dat het rood
bo rst je vaak het zelfd e terr i
torium verki est.
Voo ral in Engeland word t
het beestje erg geëerd (af
beeld ingen op post zegels ,
ansichtkaarten , posters ) en
heet er Rob in . Voor velen is

~---....:r
Over vl iegende ganzen in V
formati e, een weiland met
gou dplevieren , bo men vol
spr eeuwen, groenlingen die
zich te·goed doen aan de
vita minerijke roze bottels.
een paar tjakkerende krams
vogels, o m er enkele te
noemen: zij allen vormen
dierlijke signalen , d ie aan
geven dat we van jaarge
t ijde verwisselen . Het blad
is bijna van boom en struik .
Eén storm en de herfst
heeft zijn werk gedaan . Wel
prettig trouwens als je wat
oog hebt voor de vogels die
er zoa l zijn . Ook een niet
geoefend kijker kan nu aan
zi jn trekken komen .

Gezang in de herfst?

Toen ik een aantal wek en
geleden onze tuin 'winter
klaa r' maak te , viel mij het
vrol ijke gezang van een
drietal roodborst jes op. De
rood borst zingt een mooi
parelend, wat beverig liedje.
Opmer kelijk dat gezang in
deze tijd , want dat verwach t
je meer in het voorjaar,
in de broe dtijd. Voor ons
mensen zij n al d ie vogelge
lu iden plez ierig om naar te
luisteren . Voor de vogels
evenwel beteken t het
zingen nie t d irekt uiting ge
ven aan hu n levenslust.
Veelmeer heeft het te
maken met het afbakenen
van een territorium , in dit
geval het winterterritorium :
een eigen gebied waa r-
bi nnen ze naa r voedsel
kunnen zoeken . In het voor
jaa r heeft het gezang van
het mannetje een twee-l ed ig

da t daar de voorn aam ge-

~~
worden , net als In Neder-
land overige ns.

~
Twee legsels

. ~ Van oorsprong IS de rood- \'~ '.:"':,;:~
. ' - borst een bosvog el, net als '\ .~ .... .;/ ' - .

Een graag geziene gas '.. b.v. de merel , maa r gaande- . '''-1.:; ':'7
weg is hij meer parken en

~
grote tu inen gaan bewonen . I

' " " Als er maa r onderbeg roeiing ~'
aanwezig is. In dicht gewas 1" ~~

maakt het wijfj e. goed ver- Dat je zel f voo : een dee l in
stopt , het nest. Soms op de de hand hebt of je vee l of
grond , soms wat daarboven, wein ig vogels in je omge-
zelden echter in een boom. ving aantreft, beseffen velen
Tuss en december en maart te weinig. Het planten van
vindt de paarvorming plaats. bomen en struiken , voo ral
Het eerste nest in ap ril be- besdragende struiken als
vat 4 à 5 eie ren. Bij het cotoneaster, li jsterbes
tw eede br oeds el in de (langs de Schutterlaan !),
zom er worden 6 à 7 ro od- hu lst, vlier, rozebottels, etc .,
borstjes g root gebracht, wat kan daa rto e bijdragen .
te maken heeft met het U biedt een pleisterplaats
grote re voedselaanbod en tijdens de vogeltrek en
de d<iglellngte'kHetdmann etje geeft teven s gelegenheid to t
en hi] a een, an an nestelen .
lan ger voedsel aandragen,~,

I . 0 : -","-...!'d van Zalk .

~. ,,~
~" . "~~.'~~

v, .>
\')-~-

.vo~-',.~~

Onze meubels
mogen

•gezien
worden!
slagter

Iele loo n 05902· 1383 r-tteneurverzorq-n q
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Schildersbedrjjf H. Hof stede
klompen - laarzen - ver f - glas - behang -

9797 PC Thesinge, G.N. Schulterlaan 28, telefoon 05902-1957

Het koor zong het ope nings/ie d van de revue.

••••••
Winkelcent rum Lewenborg

Gro ningen
Telefoon 41 40 40

KAOO'S VOOR HAAR EN HEM.

HUISHOUDELIJKE A RTI KELEN

wein ig din gen niet vol gen s
plan en zeker waren ze niet
storend . De hele avond
maakte een erg verzorgde
indruk en daarui t kan wel
begrepen worden wat een
enorme hoeveelh eid werk er
verzet moet zijn om dit jubi
leum tot een zo goede
her innering te maken in de
geschi edenis van Garmer
wald e. Het is gewoon
jammer, dat dit een één
mal ige gebe urt en is is. De
platt elandsvrouwen hebben
hee l wat in hun mars.
HULDE!!!!!

Elisabeth Schuling.

Bingo-avond
O .L.S.
Garmerwolde
Op zaterdag 17 september
jl. werd de trekk ing van de
verloti ng van de school
gehouden.
De trekk ingsl ijst vindt u
hieronder.
Op de laatste ouderavond
was gek onstateerd , dat een
f1 0ral ia-bazar fi nanciee l niet
meer aantr ekkelij k was. .
Om de overgebleven prijzen
kwijt te raken en zodoend e
nog wat voor de school te
verd iene n, werd voor de
trekk ing van de prijzen een
bingo Ige houden.
De opbrengst h ierva n stem
de tot tevr edenheid .
De beloofde video-opname
van Dal las kon door een
fout helaas niet doorgaan.
Hiervoor onze excuses.

Trekking slijst - verlot ing 
O.L.S . Garm erwo lde -
17 septe mber 1983
Lotnr. 1157 - 1950 - 687 
1509 - 671 - 618 - 1244 
666 - 1057 - 927 - 570 
1962 - 1260 - 1475 - 1516
960 - 1453 - 1103 - 1543 
1291.

Person eel en ouder
co mmissie

O.L .S. Garmerwolde

• •••••
CRIEi'\

tul en voor, d ie in de afge
lo pen vij fti q jaren waren
genoteerd .
Dat was ech ter nie t een
droge opsomming van
fei ten, maar een war e voo r
dracht met gedeelt en op
rijm en gedeelten die ge
zongen werden door het
koor terwijl er tezelfdertijd
schaduwbeel den te
bewo nde ren wa ren, waar
het pu bliek zich enorm om
verm aak te en ton eelspel.
Het geheel was erg knap in
elkaar gezet door mevr.
H. Haveng a. De afwisseling
van praten , zing en, uitbeel
den en daarbinnen de ver
sch eidenheid aan teks ten,
liederen , toneel en sch a
duwbeelden hield het
pub liek tot het eind toe ge
boe id. Ieder was wel verr ukt
van een bepaa ld onde rdee l.
Door deze verscheidenhe id
ko n ook een groot aanta l
leden haar capaci tei ten op
ton eel- of muzi kaal gebied
tonen .
Aan het decor, gebouwd
doo r C. Hazeveld , was te
zien, dat er wel wat denk
werk was verri cht en met
succes! Eén zijkant was in
gerich t voor het koor, het
midden best ond uit een rol
gordij n van plast ic , waa rop
dia 's vertoond werd en en
waarach ter de sch ad uw
beelden kwam en en de
ande re zijkant best ond uit
een klassiek to neelpod ium ,
waar de stu kjes opgevoerd
we rden. Vóór het geheel
langs verscheen op een ge
geven mom ent de 'bus',
waarmee de uitstapjes ge
maakt worden.
Na de revue werden enkele
leden ge hu ldigd die al zéér
lang lid van de bond zijn .
Enkelen , zoals de dames
Stol, van Huis-Dijkst ra en
Wieringa-Smit bleken al
meer dan 30 jaar lid.

Ik was zeer onder de ind ruk
van de wij ze, waarop deze
avondvullende revu e in el
kaar is gezet, er liepen maar

ui t en ieder kon zich ko ff ie
inschenken uit de kraantjes
kann en, die op de met bloe
men versierde tafels
stonden.
De open ings toe sp raken
werden gehouden do or wet
houder Janssen, mevr.
Freye van het provinciaa l
bestuur, mevr. Jensema van
het hoofdbestuur, dhr. P.
van Zanten namens de
landbouwveren ig ing en
mevr. Bus nam ens de leden.
Het bestuur nam met dank
de vele ko mplimente n en
cadeaus in ontvangs t.

Toen ging het doek op voo r
de Revue. Mevr. Munn eke
en mevr. Span ninga lazen
uit het Gouden Boek de no-

Mevr. Je nsema (h oofdbestuur Plattelandsvro uwen) felic i
teer t de presiden te mevr. Hazeveld.

Op zate rdag 12 novembe r
vierde de Bond van Platt e
landsv rouwen in Garm er
walde haar 50-jarig bes taan .
's Middags rec ip ieerde het
bestuu r en ontving de ver
tege nwoordigers van ver 
schillende verenig ingen en
andere genodigden. Bij de
en tree lag het gastenboek
klaa r en kreeg ieder , d ie
een handteken ing zett e de
pen cad eau waar zij of hij
mee getekend had ! Er was
een goede opkom st bij de
recep tie .

Het fees t 's avonds verto on
de vanaf het begin de ken
merk en van een ges laagde
avo nd . De zaal li ep hele
maa l vol. het zag er gezell ig

Gouden feest van de
Plattelandsvrouwen
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Per abu is is onder art ikel
'Harminie 60 jaar muziek' de
naam Peta verschenen, dit
moet zij n Petra. Hiervoor
onze excuses.
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Redaktie Garmerwolde:
El isab eth Schul ing, L. v.d .
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In verba nd met het
vroeg uit kom en van het
dec embe r-nu mmer,
kopi j inleve ren vóór
10 december bij de
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Vrijdag 16 december a.s. or
ganiseert S.V. Geo een
kaar t- en sjoelavond . Deze
avon d wo rdt gehouden in
café 'De Jägerm eister ' en
begint om 20.00 uur.
Er wordt gespeeld om leuke
prijzen .
Wij nod igen iedereen, die
van kaa rten of sjoe len
houdt, uit deze gezell ige
avond bij te wonen. U hoeft
daarvoor geen lid of dona
teur van S.V. Geo te zijn .
Tot ziens op 16 december
in café 'De Jägermeister'.

Bestuur S.V. Geo

Kaart- en sjoel
avond S.V. GEO

AI een paar jaar is het trad it ie
dat de Platt elandsjongeren
een 'kerstbal' organ iseren .
Het 'kerstbal' zal ook dit
jaar wee r plaats vind en in
samenwerking met caf é De
Leeuw.
Het feest wordt gehouden
in bovengenoemd café op
26 december, aanvang
21.00 uu r.
leder kan rekenen op een
gezell ig feest , geh eel in
'kerststij l '. Live-muziek
wo rdt verzorgd door de
'Silverbirds '.
De kosten bed rag en I 5,
per persoon .

Het bestuur P.J.G.G.

Kerstbal

Dat we in staat zijn deze
bekende g roep in Thesinge
te laten optreden is voora l
aan de muzikanten zelf te
danken; ze zijn bereid voor
een beperkte vergoed ing
naar het hoge noorden te
komen . En voor een even
tueel tekort op de begroting
stelt de Schutt ersticht ing
zich garant.
Kaarten à f 5,- zijn op de
avond zelf in de kerk ver
krijgbaar, maar het is in ver
band met de te verwachten
belangstell ing raadzaam om
deze vooraf te beste ll en;
dat kan in het .wlnkelt Je
'Jopke' aan de Kape lstraa t 1
te Th esinge (ook tele
fon isch : 05902-3008).
Het konsert beg int om 19.30
uur; kolf ie met koek is
voo raf en inlde pauze
verkrij g baar in de kerk.
To t 17 december!

Rob v.d. Eist/Kee s Faber

Na enige t ijd rust, dan toc h
weer een konsert in de
fraaie Thesinger do rps ker k.
En dat op één van de don
kere avon den vóór kerstmis:
zaterdag 17 december.
Het gaat om een op treden
van de groep 'Twinckel' d ie
met een rijke muzikal e ba
gag e vanui t de Ac hterhoek
naar Gronin gen komt. Het
kwartet heeft een ui tgebre id
liedjesreperto ire: liedje s in
vele talen en van middel
eeuws tot hedendaags .
Ballades, liefd es-, zee mans
en dan sl iedj es, l iedjes om
mee te zinge n of te klappen,
lied jes voor een publiek van
alle leeft ijd en.
De gr oep bestaat uit Ineke
en Wiebe Plant inga, di e de
zang verzorgen; Wiebe be
speelt ook vele
in strument en, waaronder
een trekzak; Wim Smit en
Rob Lievest ro nemen de
over ige instrum enten voor
hu n reke ning, waaronder
vele soorten flui te n en
gitaren , viool en kazoo en
dragen bi j aan de groeps
zang .
'Twinc kel' bestaat al enke le
jaren en hu n popular iteit is
sterk groeien de . Ze heb ben
al vele optredens ove ral in
het land ach ter de rug en
steeds met veel sukses bij
jo ng én oud . Oo k zijn ze al
enkele malen voor de rad io
geweest en hebben kort ge
leden een eerste I.p. uitge
bra cht , d ie goed is
on tvangen (in de kerk te
koop!).
Op 17 december mogen we
een programma verwachte n,
da t voo r iede ree n de moe ite
waard is; dat wil zeg gen da t
óó k kinderen en ou deren
geen sp ijt zu llen kr ij gen als
ze op die da tum de N.H.
kerk op zoeken .

Muziek in de kerk

geopend
do . VT. za

van
10 DO tol 18.00 uur

kleine winkel in grote ideeën

l!'bb-a lIa " den ",kl·d e nll!'1
ltapeklTaa t 1 9797 Pl lneutge

0590 2·3008

Boeren-Burgers
Buitenlui!

Inl P.J v Zanten
Tel 050 ·4 1609 1b.gg. 050·416328

oude ri jksweg I I
GARMERWOLD E
tel 050·41650I

nieuw bou w

ver bou w ~n
onder houd

AANN EMERSBEDR IJF

H.J.



Benjamin
Bulletin
Peuterspeelzaal 'Benjamin'
is vol go ede moed - en met
een volle gro ep - het tweede
jaar in Th esinge ingegaan .
Tot ein d dit jaa r draaien we
zelfs met een gro ep van
veertien kinderen ; d it is een
tijdelijke rege ling omdat de
wach tlijst anders te lang
wo rdt. Na februari ko mt er
een gr ote uittocht op gang
van peute rs d ie kleuters
worden. Met de kleute rs zijn
we zowe l bij j uf Heina in
Th esin ge op bezoek ge
weest als bij juf Sien in
Garm erwolde, om ze al
eens een keertje aan hun
toekom sti ge kleutersch ol en
te laten 'r uiken '.
Nieuwe peuters kunnen du s
nu aangemeld wo rden, zo
dat u straks niet te lang op
plaatsing hoeft te wach ten
als de toelat ingsleeftijd van
2'/2 jaa r is bere ik t. Wees niet
te laat met de aanmeld ing!
Met nadr uk will en we nog
maals de aandacht vesti gen
op het feit , dat het inkomen
van de ouders geen be
zwaar hoeft te zijn . De
maand el ijkse oude rbijdrage
die men betaalt , word t be
rekend naar dat jaarin
kom en, maar in deze du re
t ijd en kan zo' n ex tr a post
nog weleens moeil ij k zijn .
Om daar een mouw aan te
passen, is een telefoontje of
gesprekje met de Sti chting
Peuterspeelzalen Ten Boer
(waarvan 'Benjamin' dee l
uitmaakt) vo ldoende.
Voo r Th esin ge kunt u te
rec ht bij Anne lies Heuvel
mans, tel. 2001. Informati e
en aanme ldi ng ook bij : Ria
Smrkovs ky , Ten Boer , tel.
2082. Of in Garmerwolde
bij : Wies van der Mol en , tel.
050-416098.
De Jant je Beton-collec te in
bei de dorpen heeft f467,75
opge brac ht. Een moo i
resu ltaa t, waa rvoo r alle

gevers harteli jk dank .
Met de peuters leven we, na
de vro lijke St. Maarten , nu
toe naar Sinterklaas . We
hopen dat deze vie ring net
zo 'n succes zal worden als
vori g jaar. En we hopen
vooral, dat u niet te lang
wacht met het aanmelden
van peuters zodat ook uw
kind kan meegenieten van
de speel -ochtenden met
vri endjes en vri end innetjes
van eige n leeftijd in eig en
dorpen .
Neem voo ral eens ko ntakt op!

Anne lies.

Reanimatie
c ursus
Wann eer bloedsomloop
en/of ademhalin g plo tseling
uitvall en, resteren nog maar
enkele minuten voor hulp.
Als buiten het ziek enhuis de
hu lp van een arts of ambu
lan ce mo et worden afge
wacht zijn di e enkele minu
ten doorgaans al verstreken.
Onherst elbare schade aan
de he rsenen is dan meestal
al opgetreden waardoor vrij
wel geen kans op overleven
meer aanwezig is. Wi l men
meer mensen kans op over
leven geven dan moet nog
sneller worde n Ingegrepen.
Deze snelle hul p kunnen in
fe ite alleen maar toevallig
aanwezigen , zoa ls huisge
no ten , collega's of voorbij
gangers geven .
Wann eer deze direkt een
REAN IMA TIE-pog ing
starte n kan voorkomen wor
den dat onherstelbaar her 
senletsel optreed t. Dit
di rekte ingrijpen voorkomt
het zo levensbedreigende
tijdverl ies vóór de aankomst
van arts of ambulance.

Het li gt in de bedoeling
binn en kort een cursus REA
NIMATIE te organ isere n in
Garm erwold e.
Voor opgave en/of informa
t ie: Mieke Welling , Hilde
brand stra at 22, tel. 414737 .

Vereniging
van Dorps
belangen
Thesinge
Ui ts lag tu inkeuring:

Gro te tuinen:
te: J. Veenkam p,
G.N. Schutterlaan 38
2e. Mevr. Hofman ,
G.N. Schutterlaan 40
3e. S. Oud man , Molenweg 26
eervo ll e vermelding :
T . Oud man , G.N . Schutter
Iaan 9

Kleine tu inen:
te. W. Plijter, Bakkerstraat 3
2e. J . Boss, Moeshorn
3e. K. van Huis,
G.N. Schutterlaan 19
eervo lle vermelding :
Zuur en Kalkwiek, Bakker
straat 10 en 12
K. Kol , de Dijk 8
J. Behrendt, G.N . Schutter
laan 16

Te verwach ten akllvit ellen
van de Veren ig ing van
Dorpsbelangen:
U zult gemerkt hebben dat
we de bietenwedstrijd met 
Sint Maarten heb ben laten
vallen .
Dit vanwege een te gering e
dee lname. Hiervoor komt
een fi lm voor de jeugd in de
plaa ts. Dit zal op vrijdag 16
december zijn .

De Neijoarsvesiede wordt
geh ouden op vrijdag 13 ja
nuari. Rooie Rienu s en Pé
Daalemmer zul len d ie
avond optreden .

Voor beide akti viteiten zal
een stencil rondgedeeld
worden . Wilt u deze avon
den bezoeken , dan kunt u
deze data alvas t vrijhouden.

Vereniging van
Dorpsbelangen

Feestweek
Vierentachtig
Op de ein dvergadering van
de Feestweek- 1983
co mmiss ie is besloten om
in het komend jaar wee r
een feestweek te organ i
seren .
Dat is een heel karwe i en
daarom kunnen we vee l
hulp goed gebruiken!
Wann eer u lid bent van een
van de vele veren ig ingen
die Garmerwolde rijk is , dan
kun t u via uw vereniging als
afg evaardigde zitting nem en
in het Feestweekcom ité.
Bent u gee n verenig ingslid ,
maar wel geïn teresseerd in
de organisa tie van de fees
telijkheden dan kunt u zich
opgeve n bij onderstaand
adres.
Heeft u weinig tijd , maar
wilt u wel bij voorkomende
klusjes assisteren?
Tw ij felt u nog of heeft u
vragen? Bel, schrijf of kom
even!
MIEKE WELL ING
secr. Dor psbelangen
W.F. Hildebrandstraat 22 .
te l. 414737 .

~BLOEM .
/; KWEKE RIJ

FIRMA R. VEENSTRA

Biedt een
volledig
assortiment
voor
kamer en tuin

Garmerwolde 050·416280
Ten Boer 05902·2946
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Van der Molen leyert niet alleen
zonneschermen

Na tu urlijk maken wi j graag e en sche rpe o ffe rt e 'Voor u als ' t o m
ee n zon nesc herm gaat.

Maar tevens ho ud t deze afdeling zeilmakerij Zich bezig met het
opnieuw bek leden van markiezen . o f met het r epar er en van

t ent en .
O ns leven ngsprogramma omv at verder :

vouwwanden, verd uisteringen , r o lluike n, voorzet t-arnen en
kos truktiewe rken .

Info rmeer vri jblijvend naar on ze mogeli jk heden en pr ijzen .

Fa. ". w.d. "olen &. Co.
Kantoor en werkptaats O ude Rqk ~weg 12. Garrocrworde . te ! 0 50-4 160 98

Acoscuze voo r l e .....enb o rg mevr H Dre .....c'.i Meerpaal 170 . tel 0 50-4 105 3 I
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Hallo allemaal

Hier de krant zonder naam ,
want we hebben nog niet
zoveel namen voor de krant
gek regen.
Vorige keer stond er een
naam in van Erik Zijl ema:
die was verkeerd overge
kom en. Het moe t zijn : 'The
Gar mertje '; leuk gevonden .
Van Mich iel v.d. Oever zijn
de volgende namen bi nnen
gek omen: 'Het blaadje' , 'Het
spinnetje', 'Kletskolom', 'de
Grapjestr ommel' . Hij schudt
ze even uit zijn mouw.
Het loopt tegen het eind
van het jaa r en dan zijn er
alt ijd mensen die verte llen
hoe de toekomst er uit zal
zien .
Nu is het leuk als jullie
tekenen of schrijven
1. hoe je wilt dat de were ld
er ui t zal zien als je groot
bent öt
2. hoe je denkt dat de
wereld er dan uit zal zien.
Je kiest maar wat je het
leukste vindt, dan plaats en
wij het in de krant.
Probeer het maar voo r 10
december op één van
onderstaande ad ressen te
kr ijg en: (ik reken op stapels
post!!) .
Garmerwolde: Elisabet h
Schuling, L. v.d. Veen
straat 2
Thesinge: Kees Faber,
Kapelstraat 5.

Wobby Hardeman.

MOPPEN

1. Het is groen en het vlie g t
door de luch t:
een spruitje dat aan een
vliegtuig is vast gebonden .
2. Het is gee l en het vlieg t
door de lucht:
het zelfde spruitje maar
twe e weken laten .

Rol f

SINT MAARTEN

Sin t Maart en wordt ieder
jaar herdacht dus ook dit
jaar weer. Er war en ± 70
kind eren op de been om
sno ep en ge ld te gaan
op hal en .
Drie ervan war en Ar end ,
Joop en ik.
We begonnen in Achter
the singe, om kw art over vier.
En kregen daar heel wat
geld en snoe p.
Toen ginge n we via de
Kerkstraat en de Molenweg
naar de Schutterl aan . We
zongen het meest 'Kip Kap
Kogel' en '11 nove mber , is
de dag'. Bij een paar hu izen
zeiden ze da t we het nog
maar eens moe sten
zin gen en som mige mensen
stopt en hu n vinge rs in hun
oren, want volgens hun
zongen we vals.

Mar c Hegeman

TWEE SINTEN

Sin te Maarten heeft een koe
Die moet naar de slager toe
Is ie vet of mager
Hij moet naar de slager.

Er zijn twee sinten die aan
het eind van het jaar nog al
gemeen herdacht worden in
de vorm van een feest.
De eerste is St. Mart in us. U
heeft op 11 november waar
schijnl ijk weer heel wat
lampiondra ge rs (en snoep
vragers ) aan de deur gehad .
De oorspr ong van dit fees t
vind en we in het leven van
St. Maarten (zoa ls h ij
meestal word t genoemd ).
St. Maarten werd geboren
in het jaar 316. Toen hij 16
jaar was, reed hij als sol 
daat te paard . toen hij een
bijna bevroren bedelaar
tegenkw am, d ie hem in
Chr istusnaam om een aal
moes vroeg .

St. Maart en sneed toen zij n
sold aten mantel in tw ee
stukken en gaf de bedelaar
de ene helf t. Hij bedekte
zic hzelf zo goed als hij kon
met de andere helf t. Die
zelfde nacht zag hij in zijn
slaap Ch ristus met de man
tel helft d ie h ij aan de bede
laar had gegeven.
Hij zwoer toen dat hij
Christu s zou dienen ; en
toen hij 22 jaar was, is hij
mo nnik gewo rde n. In 372
werd hij tot biss cho p van
Tours gekozen . Hij zorgde
da t er in die t ijd veel kloos
te rs werden ges ticht.
In 386 ste lde hij een heel
moedige daad . Hij zette
keizer Max imus buiten de
R.K. kerk. Hij deed dat om 
dat de keizer verscheidene
vo lgel ingen van Prisc ill ianus
li et onthoofden, om dat ze
van tovenarij besch uld igd
werden . Hij was de eers te
die in de R.K. kerk heil ig
werd verkl aard en sindsdien
is de verering van St.
Maarten geweld ig uitg e
brei d. Friesland heeft min
stens 20 kerke n naar hem
genoemd .

De tweede heilige is Sint
Nicolaas.
St. Nicolaas is een heel
beroemd man , niet alleen in
Nede rland. De echte lee fde
in de 4e eeu w van on ze

jaa rtelling in Myra , Klein
Azi ë, dus niet in Spanje! Hij
werd de beschermer van
all e zeeli eden. Toen de
Noormannen ver naa r het
zu iden voeren, leerden ze
St. Nicolaas kennen en
brachten het geloof in hem
naar de kusten van West
Europa. Overal werden
dicht b ij de zee kerkjes voo r
St. Nicolaas gebouwd . De
kin der en kregen vrij op zijn
feestdag . Ze ging en met
mi jters en staven door de
dorpen om te bede len .
Eeuwen later ver kleedde
per dorp soms één man
zich als de bi ssch op en hij
voerde de duvel aan een
kettin g met zich mee. De
duvel was natuu rli j k he le
maal zwart van het roet van
de hel en de mensen
noemden hem 'Pietje Pek'
of 'Zwarte Piet' .
Nu gel oofde n de mensen in
deze streken oo k in de god
Wodan, di e op zijn sch im
mei ove r de daken reed en
een grote hoed en een
wijde mantel aan had . De
mense n hebben deze twee
figuren met elkaar ver
mengd . Zo ontstond onze
Sint van het versje : op de
hoge, hoge daken.
Daar hebb en we een leuk
gezellig feest aan over- '
gehouden .

Prett ig feest toegewenst.
Wobby.

Alles op het gebied van uw hu isd ier.
Tevens gespecialiseerd in papegaa ien - ara 's

kakatoe's - beo's.
Groot assortiment hengelsport artikelen

Uitgebreide aquarium afde ling .

WINKELCENTRUM LEWENBORG . GRONI NGEN
telefoon 050 . 41 55 53

DE VRIJE POMP ...


